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EDITORIAL

A PUC-Campinas iniciou 2020 com uma série de novidades e melho-
rias para seus alunos, professores, pesquisadores e funcionários. Um 
dos destaques foi a abertura no Campus I do Espaço Mescla, voltado 
para pesquisa, empreendedorismo e inovação, que também pode ser 
utilizado pela comunidade externa. A sua inauguração contou com a 
participação de autoridades, representantes de empresas, de centros 
de pesquisa, professores e estudantes.
No Campus II também foram abertos dois novos espaços que também 
beneficiarão a comunidade. Um deles foi a Clínica Veterinária, que po-
derá atender animais de pequeno, médio e grande porte da comunida-
de universitária e, em breve, da comunidade externa.
Na Medicina, a novidade foi a abertura do Laboratório de Simulação 
Clínica com recursos de última geração. O espaço visa aprimorar o 
aprendizado do aluno e garantir mais segurança para os pacientes.
Na área de pesquisas, a Universidade está investindo em parcerias 
para financiamento dos estudos e na adoção de sistemas que auxiliam 
na prevenção ao plágio. Um convênio assinado com a empresa Haizer 
garantiu recursos para estudos de polímeros reforçados com fibras. 
Para auxiliar pesquisadores, professores e estudantes da pós-graduação, foram dispo-
nibilizadas licenças de um sistema que ajuda a detectar possíveis plágios ou estudos 
similares aos que estão sendo desenvolvidos na Universidade.
Na área de comunicação, a PUC-Campinas também está com novidades. Um canal 
de podcasts foi lançado e terá entrevistas com professores, especialistas e estu-
dantes da instituição sobre temas atuais. O programa de estreia foi sobre o novo 
coronavírus.

Nesta edição também foi destacado o estudo de alunas da Biologia sobre árvores dos 
campi, mostrando quais as espécies que existem, quais problemas que existem e pro-
postas de manejo para preservação. Esta preocupação da Universidade, seus profes-
sores e estudantes com o meio ambiente garantiram para a PUC-Campinas mais uma 
posição de destaque em um ranking internacional. O UI GreenMetric World University 
Ranking 2019, que avalia as universidades mais sustentáveis ecologicamente, destaca 
a PUC-Campinas entre as mais responsáveis do mundo.
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Os testes e análises que serão realizados na PUC-Campinas servirão como base 
para o desenvolvimento de materiais que serão produzidos no país em uma fábrica 
que a Haizer deve abrir em breve. “Nós importamos atualmente esse produto da 
Rússia, mas nossa intenção é ‘tropicalizar’ a tecnologia e implantá-la no Brasil”, 
disse Marlos.
Ele explicou que o material já é utilizado há mais de 30 anos no exterior em diversos 
tipos de obras. A vantagem é que ele é muito mais leve que aço, resiste a oxidações, 
não conduz eletricidade e tem um tempo de vida muito maior.
Por isso, é ideal para a utilização principalmente em construções em regiões litorâneas, 
onde a corrosão é maior. Por ser mais leve, ele também diminui o peso das estruturas 
das obras, resultando na redução do uso de outros materiais de sustentação na cons-
trução.
“Além de todas essas vantagens, há os ganhos ambientais, pois esse material com 
fibra de basalto ou de vidro não é tóxico e não polui o meio ambiente”, afirmou.
O Reitor Germano ressaltou a importância desse tipo de parceria com empresas, prin-
cipalmente no desenvolvimento de projetos que unem inovação e sustentabilidade.

A PUC-Campinas e a empresa Haizer assinaram um convênio para o desenvolvimen-
to de pesquisas sobre polímeros reforçados com fibras para estruturas de concreto. 
Uma série de testes e avaliações será feita por pesquisadores e alunos do Curso de 
Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana da Universidade por um período 
de dois anos. 
Participaram da assinatura da parceria o Reitor Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, o Vi-
ce-Reitor Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David, o sócio administrador da Haizer, 
Marlos Gaio, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Profa. Dra. Alessandra Borin 
Nogueira e representantes da áreao.
O objetivo do trabalho conjunto é avaliar produtos que são alternativas mais resistentes 
e com baixo impacto ambiental para substituir o uso de aço em construções, pavimen-
tações e outras aplicações.
As pesquisas serão divididas em três linhas distintas. Uma vai avaliar o comportamento 
mecânico dos materiais, outra analisará vigas e uma terceira ancoragens. Além das 
análises, deverão ser construídos protótipos nos laboratórios da Universidade. Atual-
mente, a Haizer importa esse material e comercializa para uso em obras no Brasil.

Universidade faz parceria com empresa  
para financiamento de pesquisas

Estudantes vão pesquisar polímeros reforçados com fibras que podem substituir uso de aço em concreto
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O Espaço Mescla foi inaugurado no Campus I da PUC-Campinas, reunindo autoridades, 
pesquisadores, comunidade acadêmica e empresários. Participaram da cerimônia o 
Grão-Chanceler da PUC-Campinas, Arcebispo Dom João Inácio Müller, o Reitor Prof. 
Dr. Germano Rigacci Júnior, o Vice-Reitor Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David, 
Pró-Reitores, o Vice-Prefeito Henrique Magalhães Teixeira e o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico André Von Zuben.
O espaço, constituído do Coworking e do Laboratório de Fabricação Digital, será um 
local de integração de estudantes, pesquisadores e professores de diversas áreas e 
cursos da Universidade com empreendedores, empresas, outras instituições de ensino 
e pesquisa, investidores e comunidade em geral.
“Esse é mais um avanço da Universidade, um passo novo para o futuro. Mas não vamos 
parar por aqui, vamos avançar na abertura de espaços para a comunidade. Precisamos 
preparar a Universidade para dar respostas a perguntas que nos farão daqui a 10 anos. 
Temos que ser vanguarda, ponta de lança”, disse Dom João Inácio.
O Reitor destacou que o Mescla vai ao encontro dos princípios das Pontifícias. “A Uni-
versidade tem a responsabilidade de contribuir com a comunidade, em especial com 
os mais pobres e com os grupos minoritários. Esse espaço é importante não só para 
a Universidade, mas também para toda Campinas e região. Vamos tratar pesquisa e 
tecnologia relacionadas a questões que afetam o setor produtivo, a vida da cidade e 
a nossa região. Será uma parceria, um encontro com a comunidade local”, afirmou.
O objetivo do Mescla é ser um espaço de reunião, troca de experiências, de ideais, com 
estrutura e equipamentos que auxiliem no desenvolvimento de projetos inovadores e 
na criação de novas empresas de tecnologia ou de outras áreas que solucionem pro-
blemas da comunidade.

O vice-prefeito destacou a importância da iniciativa da PUC-Campinas para a Região 
Metropolitana de Campinas. “Parabenizo a PUC-Campinas pela visão que está tendo 
não só em relação aos seus alunos, mas também sobre a questão social, do desen-
volvimento da cidade e em relação à região onde a Universidade está inserida. Esse 
espaço voltado para inovação e tecnologia também une mercado, academia e outras 
instituições, auxiliando até os alunos a realizarem networking dentro da própria Uni-
versidade”, disse.
O secretário André Von Zuben disse que a inciativa da PUC-Campinas está em sintonia 
com o modelo de desenvolvimento de Campinas. “Ter um espaço que, além de auxiliar 
na formação de seus alunos, também serve à comunidade e ajuda empresas que estão 
nascendo. A PUC dá um salto com essa iniciativa”, afirmou.

Espaço Mescla

O nome Mescla vem do propósito de misturar 
diferentes áreas de conhecimento, academia, 
comunidade e diferentes agentes de proces-
sos de inovação e empreendedorismo. O es-
paço estará aberto ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 
8h às 14h, com agendamento.
O Coworking terá cinco salas com 20 posi-
ções, um espaço compartilhado com 20 posi-
ções, miniauditório para 40 pessoas e sala de 
reunião para 15 pessoas. O Fablab tem 45 ca-
deiras nas bancadas, com quatro impressoras 
3D, duas cortadoras a laser, uma cortadora 
seccional, uma fresadora e 10 computadores.

Coworking

No Mescla Coworking, empreendedores poderão utilizar o espaço físico 
e sua estrutura, como telefones, internet, local para reuniões e tele-
conferências. Para isso, podem candidatar-se membros da comunidade 
acadêmica (alunos, professores e funcionários), profissionais liberais ou 
empresas, já em atividade, com CNPJ constituído.
Para candidatura, basta enviar uma manifestação de interesse para o e-mail 
mescla@puc-campinas.edu.br. Após o recebimento, será enviado um For-
mulário de Candidatura, que será avaliado pela Comissão de Análise do 
Ecossistema Mescla, que decidirá a possibilidade de admissão.
Os cursos serão em diversas áreas, como a de administração, con-
tabilidade, marketing e outros temas que auxiliem os envolvidos nas 
novas empresas em formação a terem sucesso em seus negócios. As 
inscrições podem ser feitas no endereço https://www.puc-campinas.
edu.br/mescla/ .

Fabricação Digital

O Laboratório de Fabricação Digital, que funcionará no mesmo prédio, for-
necerá equipamentos e programas necessários para a construção de pro-
tótipos. O local já conta com quatro impressoras 3D, fresadoras, cortadoras 
laser, termomodeladora, furadeiras de bancada, lixadoras, seccionadoras, 
máquina de costura, esmerilhadeira e outros equipamentos.
O usuário poderá utilizar desde os programas de computador para desenhar 
esses protótipos até sua confecção em diferentes materiais. Poderão ser utiliza-
dos acrílico, MDF, plásticos para 3D e diferentes circuitos. O laboratório também 
incentivará a utilização de material de reciclagem em sua produção.
Ele poderá utilizar desde os programas de computador para desenhar 
esses protótipos até sua confecção em diferentes materiais. Poderão 
ser utilizados acrílico, MDF, plásticos para 3D e diferentes circuitos. O 
laboratório também incentivará a utilização de material de reciclagem 
em sua produção.

Espaço de tecnologia e inovação aberto para a 
comunidade é inaugurado no Campus I

Espaço Mescla foi apresentado a autoridades, pesquisadores, comunidade acadêmica e empresários
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Um Laboratório de Simulação Clínica (LSC), 
que integra a educação baseada em simu-
lação (EBS), estará à disposição de alunos 
do Centro de Ciências da Vida (CCV) da 
PUC-Campinas, sobretudo da Faculdade 
de Medicina, a partir deste semestre no 
Campus II da Universidade. O espaço, inau-
gurado dia 4 de fevereiro, tem por objetivo 
favorecer o aprendizado dos estudantes, 
além de melhorar a segurança e qualidade 
do atendimento oferecido aos pacientes.
“A simulação é uma técnica utilizada para 
substituir ou amplificar experiências reais, 
geralmente em ambiente de imersão total, 
que evoca ou replica aspectos essenciais da 
prática diária de uma forma interativa”, des-
taca o Prof. Dr. Gustavo Henrique da Silva, 
diretor do CCV.
“É um campo de expertise que você ganha 
para poder chegar dentro de um ambiente 
hospitalar e atender com mais eficiência os 
pacientes que futuramente estarão diante 
dos alunos. Mas vale dizer que o laboratório 
de simulação realística é um complemento na formação dos estudantes, que continu-
am tendo acesso aos sistemas de aprendizado usuais. Tudo isso contribui para que 
sejam formados médicos de excelência”, enfatiza o diretor da Faculdade de Medicina, 
Prof. Dr. Joaquim Simões Neto.
O laboratório está equipado com uma série de simuladores de última geração para 
desenvolver atividades em clínica geral, obstetrícia, neonatologia e práticas de cirurgia. 
O local conta, ainda, com atlas de anatomia 3D, que deverá ser utilizado nas aulas de 
anatomia humana, bem como nas disciplinas voltadas à área de cirurgias. Os recursos 
permitem que os acadêmicos adquiram conhecimentos e habilidades técnicas sem 
riscos, garantindo maior segurança no contato futuro com os pacientes.
De acordo com o Prof. Gustavo, a educação baseada em simulação – que já tem 
sido usada nos últimos anos por alunos de Medicina como recurso didático – é 
fundamental, pois os métodos tradicionais de ensino com aulas didáticas e ava-
liação por testes escritos são insuficientes para garantir a competência dos pro-
fissionais.

“Ambientes de medicina de urgência e emergência são classificados como organi-
zações de alta complexidade e com risco potencial para que ocorram eventos sérios. 
No intuito de minimizar estes eventos, o aprendizado ativo em ambiente livre de risco 
(simulação) surge para melhorar o conhecimento, as habilidades técnicas e não-téc-
nicas, a liderança e, também, a comunicação dos profissionais de saúde envolvidos. 
Entendemos que a simulação é uma necessidade para o ensino médico, sendo um 
diferencial na formação dos nossos alunos”, ressalta.
Presente na inauguração junto ao Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores, o Arcebispo Me-
tropolitano de Campinas e Grão-Chanceler da PUC-Campinas, Dom João Inácio Müller, 
pediu bênçãos a Deus para que os estudantes, futuramente posicionados diante dos 
enfermos, possam contribuir para amenizar os sofrimentos. “É, portanto, justo implo-
rarmos a bênção divina sobre este laboratório da Faculdade de Medicina, destinado 
ao aperfeiçoamento técnico e aquisição das competências necessárias dos alunos, de 
modo que se tornem excelentes médicos e se coloquem com alegria e disposição ao 
serviço dos outros”, finaliza.

Curso de Medicina abre laboratório de simulação 
clínica com recursos de última geração

Espaço visa aprimorar aprendizado do aluno para garantir segurança dos pacientes
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A PUC-Campinas inaugurou no 
Campus II, uma Clínica Veterinária 
destinada ao atendimento de ani-
mais da comunidade universitária 
e, em breve, da população em 
geral. O estabelecimento veteri-
nário estará apto a realizar proce-
dimentos de pronto atendimento, 
exames laboratoriais, diagnósti-
cos de imagem e serviços espe-
cializados, tais como radiologia e 
ultrassonografia.
Estiveram presentes na cerimô-
nia o Arcebispo Metropolitano de 
Campinas e Grão-Chanceler da 
PUC-Campinas, Dom João Inácio 
Müller, o Reitor e Vice-Reitor da 
Universidade, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior e Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almei-
da David, Pró-Reitores, diretores de Centro e de Faculdade, estudantes e autoridades 
locais, como os secretários municipais de Campinas Rogério Menezes, da Secretaria 
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e André Von Zuben, da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo.
Dom João Inácio enalteceu a importância do espaço não apenas por sua característica 
formativa, mas principalmente pela contribuição no cuidado com os animais. “Parabe-
nizo a comunidade acadêmica por essa realização. É grande avanço e ganho para a 
nossa Faculdade de Medicina Veterinária, e mostra respeito e justa consciência para 
com os animais, criaturas queridas por Deus e por ele criadas com amor. Essas criatu-
ras são via de aproximação e diálogo de Deus para conosco”, afirmou.
A clínica, que também será utilizada por estudantes de Medicina Veterinária da 
Universidade em atividades práticas, contará com profissionais contratados, do-
centes e médicos veterinários em processo de aprimoramento profissional. Os 
atendimentos aos animais – de pequeno e grande portes, silvestres e aves – deve-
rão ser custeados pelos proprietários com base no tipo de procedimento realizado, 
levando em consideração os preços adotados na região de inserção do serviço.
“O espaço integra o projeto pedagógico na dimensão da formação prática, do 
saber fazer que é tão importante ao aprendizado de um veterinário. Também aten-
derá a comunidade local em respeito ao apoio e execução de programas de saúde 
pública, melhorando o padrão sanitário da população atendida”, destacou o Reitor.

Com o objetivo de se tornar um 
centro de referência não só na re-
gião, mas no país, a Clínica Veteri-
nária da PUC-Campinas dispõe de 
infraestrutura moderna em área 
construída de quase 1700 m². A 
unidade conta com áreas reserva-
das para os animais suscetíveis a 
estresse, embarque e desembar-
que aos animais de grande porte, 
sala para atendimentos emergen-
ciais e ambulatórios integrados.
Além de um setor específico 
para diagnóstico de imagens e 
salas destinadas a diversos exa-
mes como endoscopia, ultras-
sonografia, eletrocardiografia e 

oftalmológicos, o local possui centros cirúrgicos equipados com câmeras de alta 
definição voltadas à transmissão e registro de imagens dos procedimentos, bem 
como áreas protegidas para evitar lesões nos animais no decorrer dos processos 
de indução e derrubamento.
Diretor do Centro de Ciências da Vida (CCV), o Prof. Dr. Gustavo Henrique da 
Silva enfatizou, ainda, a existência de laboratório de análises clínicas para 
a realização de exames de urina, parasitológicos, microbiológicos e hema-
tológicos, tornando a clínica um ambiente completo para o tratamento dos 
animais. “A proposta é ofertar atendimento clínico, cirúrgico, laboratorial e de 
emergência com eficiência e qualidade, apoiando a execução de programas de 
saúde pública e sanidade animal e contribuindo para a valorização do animal 
pelo homem”, disse.
“A nossa atenção se volta aos novos desafios a partir desse momento. Quero que 
esse espaço, mais que um espaço moderno e bem equipado, permita que venha-
mos oferecer à comunidade de Campinas e região um serviço de boa qualidade”, 
destacou o Prof. Dr. João Flávio Panattoni Martins, diretor da Faculdade de Me-
dicina Veterinária. Emocionado, ele ainda agradeceu aos estudantes e manifestou 
confiança no trabalho que vão desenvolver após a formação.
A Clínica Veterinária da PUC-Campinas fica localizada no Campus II da 
PUC-Campinas e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, aos sába-
dos, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h.

Clínica veterinária é aberta no  
Campus II da universidade

Além de aprimorar experiência prática do aluno, espaço fará em breve atendimento de animais da população em geral
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Departamento de Comunicação lança  
podcast para abordar temas variados com análises de 

professores e pesquisadores

A PUC-Campinas lançou seu podcast “Olhar Contemporâneo”, pelo qual seus profes-
sores, especialistas, pesquisadores e alunos poderão falar sobre assuntos variados, te-
mas relevantes, atuais e de interesse da comunidade acadêmica e sociedade em geral. 
O objetivo é abordar essas questões apresentando visões diversificadas, informações 
atualizadas e abordagens singulares.
As gravações serão feitas no estúdio do LabIS (Laboratório de Imagem e Som) da 
PUC-Campinas e conduzidas por jornalistas do DCom (Departamento de Comunicação) 
da Universidade. Inicialmente, serão disponibilizados áudios a cada 15 dias no endere-
ço puc-campinas.edu.br/podcast.
O podcast de estreia tem como tema o Covid-19, o novo coronavírus, doença surgida na 
China, especificamente na cidade de Wuhan, que se tornou uma preocupação mundial.

Três professores participaram da conversa abordando distintos pontos de vista do 
caso. A professora de Relações Internacionais Kelly Ferreira, que viveu na cidade 
de Wuhan, falou sobre como são os costumes, características, relações sociais e 
políticas locais.
O imunologista Thiago Miranda da Silva, da Faculdade de Ciências Biológicas, abordou 
as características do vírus, formas de transmissão, letalidade, prevenção e tratamento.
Para completar o grupo de especialistas, o professor Paulo Oliveira, economista do Ob-
servatório PUC-Campinas, fez uma análise dos impactos que a doença pode provocar 
na economia chinesa, mundial, no Brasil e na região de Campinas.
O segundo programa abordou os desafios e as conquistas das mulheres, com a parti-
cipação professoras e alunas.

As gravações serão, inicialmente, disponibilizadas a cada 15 dias
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O coronavírus se tornou uma preocupação mundial e tem causado apreensão tam-
bém no Brasil. O professor de Microbiologia e Imunologia, Dr. Thiago Miranda da 
Silva, biólogo da Faculdade de Ciências Biológicas da PUC-Campinas, diz que não 
é preciso ter pânico, mas não podemos nos esquecer de investir na prevenção.
Segundo ele, o coronavírus faz parte de uma família de vírus que infecta principal-
mente os animais e que, esporadicamente, afeta os seres humanos. O epicentro 
da contaminação humana do novo Coronavírus (denominado nCov-2019) foi na 
China, na província de Hubei, e provavelmente ocorreu durante o consumo humano 
de animais silvestres contaminados.
A letalidade do coronavírus é menor de 3%, mais baixa que a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave, SARs-CoV (que ocorreu entre 2002 e 2004), que chegou a 9%, 
e da Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que ocorreu em 2013), que 
atingiu 40%.
“O novo coronavírus é muito menos letal, mas sua propagação é mais rápida e 
fácil. A transmissão do SARs e Mers era mais complicada e, por isso, mais fácil 
de controlar”, disse Thiago. Outro fator relevante é que as vítimas fatais do novo 
coronavírus são pessoas com mais de 50 anos que já apresentavam doenças 
respiratórias e baixa imunidade.

Sintomas e prevenção

Os sintomas dos infectados pelo coronavírus são muito parecidos com os do res-
friado ou gripes comuns. Na maioria dos casos, as pessoas têm febre, tosse e 
dificuldades para respirar. Alguns também têm um pouco de coriza, e só os casos 
mais graves evoluem para pneumonia.
Assim, quem tem esses sintomas só deve se preocupar em duas situações: se 
esteve na China nos últimos 14 dias ou se teve contato recente com pessoas sus-
peitas da doença. Neste caso, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço 
médico.
As medidas de prevenção são semelhantes às de outras doenças respiratórias. 
Deve ser evitado o contato com pessoas que apresentem sintomas como tosse, 
coriza ou febre, cobrir sempre a boca e o nariz quando estiver tossindo ou espir-
rando (de preferência com lenços de papel) e, a principal, lavar as mãos constan-
temente.

“As mãos são as principais vias de transmissão. Por isso, deve-se sempre evitar 
levar as mãos ao rosto, principalmente colocando na boca, olhos ou nariz. Para 
manter as mãos descontaminadas, elas devem ser limpas com água e sabão por 
cerca de 20 segundos. No caso do álcool em gel, basta esfregar nas mãos e es-
perar secar”, disse Thiago. 

Vacina

O professor acredita que uma vacina será desenvolvida sem dificuldades contra o 
coronavírus, mas lembra que essa produção demora anos na maioria das vezes. 
Enquanto isso, o ideal é evitar e controlar a contaminação e a propagação.
“Os órgãos de saúde estão atentos e devem tomar todas as medidas recomenda-
das para controlar a doença”, disse. Ele também lembra que atualmente é inverno 
na China, o que facilita a transmissão por lá. Como no Brasil estamos no verão, as 
temperaturas mais altas podem auxiliar no controle da transmissão.

Imunologista da PUC-Campinas destaca  
importância de prevenção ao coronavírus

Professor Thiago Miranda da Silva diz que não há motivo para pânico em relação à doença
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A PUC-Campinas está implantando um sistema 
de detecção de plágios e similaridades de tex-
tos acadêmicos para o uso de seus docentes 
pesquisadores e de alunos dos cursos de Mes-
trado e Doutorado. O objetivo é auxiliar os pes-
quisadores na elaboração de suas dissertações 
ou teses e agilizar a análise desses estudos por 
parte dos orientadores.
Durante a semana de Planejamento Pedagó-
gico e Acadêmico, docentes pesquisadores 
participaram de uma palestra sobre o tema 
e conheceram um pouco da ferramenta que 
será utilizada na Universidade. Marina Prado, 
gerente territorial da Turnitin Brasil, empresa 
que desenvolveu a ferramenta, falou sobre a 
utilização.
“O principal objetivo do nosso trabalho é aju-
dar as instituições de ensino a preservarem a 
integridade acadêmica de uma forma preven-
tiva, formativa, e não punitiva. A ferramenta é 
utilizada para orientar alunos e pesquisadores 
a corrigirem erros e imprecisões em seus tra-
balhos acadêmicos”, disse.
Muitas vezes, o pesquisador pode estar utili-
zando ideias similares às apresentadas nos 
trabalhos de outros pesquisadores, mesmo que 
não tenham noção dessa proximidade que pode 
ser apontada como plágio. Por isso, o aplicativo 
pode ajudar a evitar problemas futuros.
Ele é capaz de detectar trabalhos acadêmicos 
similares ao texto colocado para checagem, 
mesmo quando há inversão de palavras ou 
troca por sinônimos. Também traduz textos do 
inglês e compara o material produzido em por-
tuguês.
Para os docentes pesquisadores, ajuda a de-
tectar essas similaridades em um tempo muito 

mais rápido. “Temos pesquisas que mostram 
que o tempo de avaliação do professor pode di-
minuir até 30%. Isso ajuda muito, pois dá mais 
tempo ao estudante para corrigir e alterar suas 
pesquisas”, afirma.
Na primeira semana de fevereiro, os profes-
sores já vão passar por um treinamento para 
a utilização do sistema. Ele já é utilizado em 
cerca de 15 mil instituições de 154 países, 
atendendo mais de 34 milhões de estudantes.
“Mantemos parcerias com universidades, como 
a PUC-Campinas, que tenham a preocupação 
com a integridade científico-acadêmica como 
sua filosofia de ensino”, disse Marina.

Pós adota sistema para auxiliar pesquisadores dos 
programas stricto sensu na prevenção ao plágio

Sistema detecta similaridades com estudos acadêmicos produzidos em todo o mundo
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Estudos de alunas em áreas dos campi ajudam 
a prevenir acidentes com árvores e a elaborar 

estratégias de manejo

A queda de árvores em áreas urbanas é um problema que gera preocupação princi-
palmente na época de verão, com a ocorrência de chuvas intensas acompanhadas de 
ventos fortes. Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos por estudantes de Biologia 
da PUC-Campinas, orientados pela Profa. Dra. Rita de Cássia Violin Pietrobom, avaliaram 
árvores nos campi da PUC-Campinas, principalmente em áreas de estacionamento e de 
grande fluxo de veículos. O levantamento ajuda no trabalho de manutenção e prevenção 
de acidentes.
Várias características foram avaliadas, como copa, tronco, raízes, incidência de pragas, 
estabilidade e outras características que podem indicar riscos. Para isso, as alunas fize-
ram fotos e avaliações de cada árvore catalogada, indicando também qual o grau de risco 
e as medidas necessárias para evitar problemas.
As avaliações começaram em 2016 no Campus II, em um trabalho realizado pela estu-
dante Giovana Maria Betim. Ela fez um diagnóstico de árvores existentes no estaciona-
mento do campus.
Em 2019, foram realizados outros dois trabalhos, desta vez em avenidas do Campus I, 
pelas alunas Gabriela Ninin de Carvalho Barros e Anita do Nascimento. Além de cataloga-
rem as árvores, elas foram marcadas em imagens aéreas do Google.
A partir de todos os dados coletados pelas alunas em seus trabalhos, foram elaboradas 
estratégias de manejo, além de avaliações e sugestões para melhorar a arborização local.

Poda inadequada, doenças, insetos, pragas e plantas parasitas podem causar problemas

Poda

A professora Rita Pietrobom, que orientou os estudos, é especializada em arbori-
zação urbana e aponta alguns dos problemas recorrentes detectados em estudos 
realizados por ela e por alunos da Universidade.
Além de fungos, cupins e outras doenças ou pragas que podem afetar a saúde 
das plantas, a poda feita de forma incorreta é uma das causas de quedas e 
acidentes com árvores. “Muitas vezes a poda é feita de forma inadequada, 
deixando a árvore sem estabilidade e mais propícia a quedas neste período 
de chuvas”, diz.
Outro problema comum em áreas de estacionamento ou de grande movimento 
de veículos, como as estudadas pelas alunas, são as avarias causadas por 
choques de veículos ou por equipamentos usados para roçar ou limpar o en-
torno das árvores.
Outra situação que pode fragilizar as árvores é o aparecimento de plantas parasi-
tas, que se instalam e afetam as hospedeiras, podendo até matá-las.

Diversidade

A professora Rita também alerta para a necessidade de manter uma diversidade 
de espécies como forma de garantir a manutenção da arborização urbana. “Muitas 
vezes se vê apenas uma espécie plantada em determinadas regiões da cidade ou 
em bairros. Caso surja uma doença que afete especificamente aquela espécie, há 
o risco de toda a área perder suas árvores”, disse.
Outra vantagem é que os diferentes tipos podem ser plantados de acordo com suas 
características, de forma a não causar problemas no entorno, como afetar calçamentos 
ou fiação elétrica. “Se a árvore tem que sofrer podas para não afetar a fiação, é porque 
ela não é de uma espécie adequada para o local em que foi plantada”, diz.
Por isso, estudos de arborização urbana são importantes para evitar prejuízos e 
acidentes, mantendo todas as vantagens que ela proporciona. “As árvores podem 
diminuir em até 8 graus a temperatura da região onde estão, além de diminuir a 
poluição sonora, absorver poluentes e evitar deslizamentos. Mas o plantio tem que 
ser bem planejado e o manejo adequado”, diz a professora.
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O começo do ano letivo de 2020 da 
PUC-Campinas foi marcado por mobiliza-
ções com cunho social realizadas para a 
integração dos novos discentes. Os trotes 
solidários ou acolhida aos calouros, como 
são conhecidos, são iniciativas da Univer-
sidade realizadas com o apoio dos Centros 
Acadêmicos e parceria de alunos vetera-
nos. Essas atividades se opõem aos trotes 
violentos e apresentam aos alunos os valo-
res da Universidade. Neste ano, estima-se 
que cerca de 500 pessoas sejam benefi-
ciadas pelas ações.
Com o objetivo de envolver a comunidade 
universitária em ações sociais que propi-
ciam a formação integral do aluno, contri-
buindo para a construção de uma sociedade justa e humanitária, tais iniciativas também se 
mostram como um diferencial para a experiência dos futuros profissionais formados pela 
PUC-Campinas.
A programação das atividades, que tiveram início em fevereiro, deve se estender pelo mês 
de março, possibilitando aos alunos o contato direto com pessoas em vulnerabilidade e gru-
pos que serão atendidos pelos futuros profissionais formados pela Universidade. Como por 
exemplo, a atividade organizada pelo Curso de Medicina da PUC-Campinas, que está sendo 
apresentada como “uma experiência tanto emocional quanto profissional”.
A ação consiste em uma visitação à Abrace Campinas, que deve ocorrer no dia 5 de 
março, e pretende levar cerca de 60 estudantes até a instituição. Acompanhados por 
um docente responsável e membros do DAMAB, formado por 21 alunos, os ingressan-
tes terão o seu primeiro contato com pacientes exercendo atividades lúdico-educativas 
sobre higienização. A instituição conta com 250 crianças e, para a atividade, estima-se 
que 70 estejam presentes.
No dia 17 de março, o Centro de Linguagem e Comunicação pretende trazer ao Campus I 
da Universidade 50 mulheres em terceira idade atendidas pela Instituição Movimento As-
sistencial Espírita Maria Rosa. As senhoras convidadas vão conhecer os espaços do Centro 
Acadêmico e participar de atividades específicas e voltadas para o trabalho da autoestima, 
desenvolvidas por cada faculdade.
“O objetivo é envolver os alunos, mostrando a realidade da terceira idade para a juventude, 
estimulando a sensibilização, participação e motivá-los a continuar realizando ações como 

essas”, diz a Diretora Adjunta Profa. Me. 
Claudia Maria de Cillo, que também res-
salta a importância do acolhimento.
Além dessas mobilizações, há também a 
Faculdade de Engenharia Ambiental, que 
está planejando uma atividade na Mata 
Santa Genebra, ainda sem data marcada.
Na primeira semana do ano letivo, o Pro-
grama de Educação Tutorial de Arquitetura 
e Urbanismo realizou no dia 5 de fevereiro 
um trote solidário, que reuniu 119 alunos, 
entre eles 10 alunos das Engenharias, 
para uma ação no Espaço Crescer e Ven-
cer, em Sousas.
Os alunos efetuaram pequenos reparos, 
pintura, paisagismo, plantação de horta, 

grafite, organização de espaços, construção de uma arquibancada, entre outras coisas, 
beneficiando cerca de 180 crianças, além da comunidade que é atendida pelo Espaço 
Crescer e Vencer.
No dia seguinte, 6 de fevereiro, foi a vez dos ingressantes de Fisioterapia da PUC-Campinas 
passarem por um momento de solidariedade como parte da Gincalouro, realizada há seis 
anos pelo curso. Os calouros, juntamente com veteranos e professores, arrecadaram uma 
quantia significativa de mantimentos para a oficina de culinária da Casa das Oficinas, que 
tem como objetivo gerar renda para pacientes em saúde mental.
Ao todo, 65 alunos, entre eles 11 veteranos da comissão, passaram aproximadamente três 
horas no instituto com cerca de 20 pacientes. “Toda vez que a gente chega na casa das 
oficinas os pacientes ficam muito eufóricos, porque eles gostam desse contato, eles sentem 
que a gente vai para dar atenção e conversar, e, querendo ou não, eles sentem falta disso”, 
relembra Kétila Rosa, aluna do 7º período de Fisioterapia na Universidade.
No dia 11 de fevereiro, os novos alunos dos cursos de Engenharia Química e Química da 
PUC-Campinas prestaram um momento de atenção à Associação Pestalozzi de Campi-
nas. Por meio de uma gincana os alunos ingressantes arrecadaram materiais de higiene e 
limpeza de acordo com as necessidades apontadas pela Pestalozzi, além de promoverem 
rodas de música e teatro infantil. Segundo a Diretoria do Curso, 90 alunos participaram da 
mobilização este ano, que deve beneficiar mais de mais de 100 crianças.
Alguns Centros Acadêmicos da PUC-Campinas também promoveram atividades am-
bientais como o plantio de mudas de árvores pelo Campus realizado por turmas novas.

Faculdades acolhem novos alunos  
por meio de ações solidárias

Recepção aos calouros beneficia cerca de 500 pessoas com doações, reparos, cuidados ambientais e outras atividades
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O ranking internacional UI GreenMetric World University Ranking 2019, que avalia as 
universidades mais sustentáveis ecologicamente, destaca a PUC-Campinas entre as 
mais responsáveis do mundo. A Universidade é uma das três mais bem avaliadas no 
Estado de São Paulo, sendo a primeira particular no levantamento.
A UI GreenMetric World University Ranking é uma iniciativa da Universitas Indonésia, que 
criou um ranking de alcance global para avaliar quesitos relativos à sustentabilidade nas 
instituições de ensino superior. Em 2019, entraram para o ranking 780 universidades.
O objetivo é fornecer o resultado da pesquisa sobre as condições e políticas atuais re-
lacionadas à sustentabilidade nas universidades. Com isso, pretende incentivar admi-
nistradores das instituições e das comunidades a darem mais atenção ao combate às 
mudanças climáticas globais, conservação de energia e água, reciclagem de resíduos 
e transporte ecológico.
A metodologia da pesquisa é baseada em três critérios: Meio Ambiente, Economia e 
Equidade. A partir desses quesitos, é feita a coleta de informações básicas do tamanho 

da universidade e seu perfil de zoneamento, seja urbano, suburbano ou rural. Também 
avaliam tamanho de espaço verde, consumo de eletricidade, transporte, uso da água, 
gerenciamento de resíduos sólidos, configuração e infraestrutura, energia e mudanças 
climáticas e educação e pesquisa.
A PUC-Campinas se destacou pelo uso responsável de energia, transporte, uso de 
água, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos. A Universidade tem uma série de 
ações para troca de lâmpadas que resultam em uma iluminação mais barata e efi-
ciente, geração de energia solar, reaproveitamento de água, tratamento de resíduos, 
reciclagem de material, produção própria de produtos de limpeza, desenvolvimento 
de pesquisa de carros elétricos e para redução de desperdício de recursos naturais e 
energia.
Com isso, ela ficou entre as 20 universidades brasileiras mais compromissadas em 
enfrentar os problemas de sustentabilidade e impacto ambiental, a 6ª melhor universi-
dade privada do país e a melhor universidade privada do Estado de São Paulo.

PUC-Campinas se destaca em ranking  
internacional de sustentabilidade

Estudos com universidades de todo mundo avaliam ações ambientais implantadas dentro dos campi
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A Pontifícia Universidade Católica de Campinas realizou, 
na manhã de 28/02, uma missa em celebração ao início 
de ano letivo de 2020, juntamente com a posse do novo 
responsável pela Paróquia Universitária Santo Tomás de 
Aquino, Padre Antônio Douglas de Morais.
Participaram da cerimônia o Reitor Prof. Dr. Germano Rigacci 
Júnior, o Vice-Reitor Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida 
David, pró-reitores, diretores de centros acadêmicos, funcio-
nários e alunos, que receberam as bênçãos para o ano.
A missa “Tempo da Quaresma, Sexta-Feira Depois das 
Cinzas” foi celebrada pelo Arcebispo de Campinas Dom 

João Inácio Müller, Grão-Chanceler da PUC-Campinas, 
que convidou os presentes a dedicarem um momento de 
reflexão sobre seus pecados severos e apresentarem-se 
a Deus em arrependimento.
O Arcebispo ressaltou em sua fala que Jesus relativiza 
os ritos diante de valores mais importantes. “Mais que se 
preocupar com o jejum ritual, que se preocupem com a 
aliança para com a presença Divina”, disse.
Dom João Müller também expressou o seu desejo de 
que a comunidade universitária da PUC-Campinas e 
seus participantes exerçam um “jejum” que agrade a 

Deus por meio da extinção da injustiça, acolhimento aos 
desfavorecidos e atenção aos necessitados.
O novo pastor da Paróquia Universitária Santo Tomás de 
Aquino, Padre Antônio Douglas de Morais, nomeado pelo 
Arcebispo de Campinas de acordo com os direitos canô-
nicos, foi apresentado para a comunidade acadêmica em 
uma celebração de posse.
O Padre Douglas também recebeu palavras de acolhimento 
e conselhos para que leve conforto e conheça as famílias da 
comunidade, e que também busque a criatividade no evan-
gelizar, como vem sendo ressaltado pelo Papa Francisco.

Missa ao início de ano letivo dá as boas-vindas a 
alunos, professores e funcionários

Cerimônia também teve a posse do novo responsável pela Paróquia Universitária
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